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Použité skratky: 
 
č.p. –   červený pás 

KKK – krajská kontrolná komisia 

KR   – krajská rada 

KS   – krajské stredisko 

MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MZ – mestské zastupiteľstvo 

n. o. – nezisková organizácia 

NS   – nevidiaci a slabozrakí 

OZ  – občianske združenie  

OZ ÚNSS – organizačné zložky ÚNSS 

SKN – Slovenská knižnica pre nevidiacich 

SOŠ – stredná odborná škola 

ŠD – študentský domov 

ŠK NSŠ – Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov  

ŤZP – ťažké zdravotné postihnutie 

ÚNSK – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 

ÚNSS – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VÚC – vyšší územný celok 

ZO  – základná organizácia 
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SINA Nitra n.o. je nezisková organizácia založená za účelom poskytovania 
všeobecne prospešných služieb pre nevidiacich a slabozrakých občanov a občanov 
s iným zdravotným, najmä kombinovaným postihnutím, so zameraním na: 

 poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 

 tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných hodnôt 

 ochranu ľudských práv a základných slobôd 

 vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry 

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 
 
Názov organizácie:         SINA Nitra, n. o. 
Sídlo organizácie:      Nedbalova 540/17, 949 11  Nitríslo (IČO): 42052092 
 

Organizač Právna forma:             Nezisková organizácia podľa  zákona č.213/1997 Z. z. 
Zakladateľ: Zakladateľ:    Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  

Dátum registrácie:      28. 3. 2006 pod č. VVS/NO-16/2006 
IBAN:           SK0809000000000233195910/0900    
Web:     www.hovoriaciweb.sk 
e-mail:    hovoriaciweb@gmail.com 
    sina.nitra@inmail.sk 
 
Správna rada SINA Nitra, n. o.: 
Predseda: Ing. Bc. Milan Měchura 
Členovia: Jana Hrnčárová, Eva Vilímová 
 
Dozorná rada: 
Predsedníčka: Ing. Edita Križanová 
Členovia: Mária Bliscová, Ing. Peter Bujna 
 
Riaditeľ: Josef Zbranek 
Tel: 0911 328 921 
 
Od 1. 10. 2006 sídli SINA Nitra, n. o. v časti budovy Komunitného centra na 
Nedbalovej ulici 17 v Nitre, kde má v prenájme od mesta Nitra priestory za 
symbolickú cenu. Vďaka tejto podpore boli vytvorené podmienky na vybudovanie 
strediska integračných aktivít pre zrakovo a viacnásobne postihnutých občanov.  
 
SINA Nitra n.o. má pre klientov k dispozícii spoločenskú miestnosť, miestnosť pre 
šport, techniku a archiváciu dokumentov.  kanceláriu a sociálne zariadenie. Stredisko 
je vybavené výpočtovou, kancelárskou a audiovizuálnou technikou, športovým 
vybavením a spoločenskými hrami pre nevidiacich. Vďaka projektu Blind Friendly 
Interior podporeného Nadáciou NATO Charity Bazzar z Bruselu je od júla 2014 
v stredisku inštalovaná malá expozícia miniatúr známych svetových a slovenských 
stavieb.  
 
Od zriadenia strediska pôsobí v jeho priestoroch ZO, KR a KKK ÚNSS Nitra. Od 
apríla 2011 poskytujeme priestory n. o. aj ŠK NSŠ  Scorpioni Nitra. Vďaka 
prítomnosti tohto klubu sú tu umiestnené aj stoly na aplikovaný stolný tenis 
a veslársky trenažér.   

 
 

http://www.hovoriaciweb.sk/
mailto:hovoriaciweb@gmail.com
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Editoriál 

 
V roku 2016 mala SINA Nitra n.o. malé jubileum – 10. výročie založenia. Na rozdiel 
od  zaužívaných zvyklostí sme k tomuto výročiu nepripravili žiadnu akciu. Stalo resp. 
nestalo sa tak z dôvodov kapacitných a ekonomických. Sme presvedčení, že 
najlepšie prezentujú činnosť organizácie jej aktivity. Rozsiahla reprezentačná akcia 
sa navyše uskutočnila 3. decembra 2015, čiže 3 mesiace pre spomenutým výročím. 
Išlo o vernisáž výstavy medzinárodnej súťaže kresleného humoru Videnie nevidenia 
– i videnia v Divadle Andreja Bagarav Nitre. Aktivity s ňou spojené prebiehali ešte 
v roku 2016. Ani ďalších činností nebolo málo. Realizovali sme 2 projekty s podporou 
VÚC Nitra. Prevratnou novinkou bol program Tyflotaxi, v rámci ktorého sme pridelili 
takmer trom desiatkam nevidiacich 500 poukážok na bezplatnú jazdu taxíkmi po 
meste Nitra. zvýšila sa frekvencia akcií v stredisku na Nedbalovej, kde si zrakovo 
a viacnásobne postihnutí ľudia organizujú spoločenské, vzdelávacie, kultúrne 
a športové  podujatia v pre nich prispôsobenom prostredí. Vytvárajú sa tak 
podmienky pre ich sebarealizáciu a osobnostný rast.  
    
Okrem organizovania vlastných aktivít poskytuje n.o. aj priestor a servis najmä pre 
prácu OZ ÚNSS Nitrianskeho kraja, ďalej pre zrakovo postihnutých športovcov, ale 
i pre neformálne skupiny občanov.  
 
Stredisko žije bohatým spoločenským životom,  koná sa tu  3 až 5 podujatí týždenne. 
  

Josef Zbranek       Ing. Bc. Milan Měchura 
            riaditeľ n. o.              predseda správnej rady n. o. 
 
Spomienka na 

súťaž kresleného 

humoru Videnie 

nevidenia – 

i videnia 2015                                 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Václav Linek, ČR 
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Servis pre občianske združenia 
 
ÚNSS ako zakladateľ n. o. a jej 
organizačné zložky sú  užívateľmi 
strediska SINA Nitra, n. o.  Konajú sa 
tu zasadnutia krajských, okresných, 
riadiacich a kontrolných orgánov 
ÚNSS, spracováva a archivuje sa tu 
ich dokumentácia, prebieha tu príprava 
a realizácia väčšiny podujatí a aktivít 
ZO ÚNSS č. 25 a KR Nitra, Stredisko 
bezplatne sprístupňujeme aj iným 
registrovaným či neformálnym 
združeniam občanov.  
 
Súťaž kresleného humoru Videnie 
nevidenia – i videnia 
Hlavné aktivity projektu podporeného 
MK SR, do ktorého sa zapojilo 99 
autorov z 32 krajín, prebehli ešte 
v roku 2015. Aj začiatkom minulého 
roku súťaž dominovala v našej práci. 7. 
januára sme výstavu z foyer Divadla 
Andreja Bagara premiestnili do 
Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre, 
kde bola inštalovaná do 29. januára. 
Zo súťaže sme vydali stolový kalendár, 
ten sme rozosielali všetkým autorom, 
ktorí v ňom mali publikované práce, 
taktiež donorom a dobrovoľníkom.  
 
1. marca sme sa zúčastnili 
slávnostného otvorenia výstavy 
v Slovenskej knižnici pre nevidiacich 
M. Hrebendu v Levoči, Kde boli 
karikatúry i s reliéfmi a popismi 
vystavené až do konca roka. Tu ich 
videlo množstvo návštevníkov vrátane 
nevidiacich z celého Slovenska 
i zahraničia.    
 
Sprievodcovská a predčitateľská 
služba 
V roku 2016 sme vďaka uzatvorenej 
zmluve s ÚPSVaR Nitra pokračovali 
v organizovaní dobrovoľníckych prác 
pre občanov v hmotnej núdzi. Touto 
formou sme poskytovali bezplatnú 
sprievodcovskú a predčitateľskú službu 
pre držiteľov preukazu ŤZP 

s červeným pásom. Služba je 
poskytovaná v pracovných dňoch 
v čase od 8.00 do 16.00 hod. 
Dobrovoľníci sú pre n.o. významnou 
pomocou aj pri organizovaní akcií.  
 
Program Tyflotaxi 
Ide o novú a netradičnú formu 
sociálnej pomoci pre ľudí s ťažkým 
zrakovým postihnutím, ktorým Zákon 
o kompenzáciách nepriznáva žiadnu 
formu príspevku na dopravu. Títo 
občania sa v každodennom živote 
často dostávajú do zložitých situácií pri 
„premiestňovaní“, teda pri cestách 
k lekárovi, za nákupmi, kultúrou, 
športom, do kostola či k príbuzným 
a priateľom, v neposlednom rade na 
podujatia organizovaných SINA Nitra 
n.o. a ÚNSS. Preto Správna rada n.o. 
na svojom zasadnutí dňa 22. júna 
2016 schválila program Tyflotaxi. Jeho 
obsahom je prideľovanie poukážok 
držiteľom preukazu ŤZP s č.p. na 
bezplatné jazdy po meste Nitra za 
symbolický účastnícky poplatok. SINA 
Nitra oslovila 11 nitrianskych 
taxislužieb so žiadosťou o cenovú 
ponuku na nákup 500 kusov jázd po 
meste. Z ponúk vybrala správna rada 
taxislužbu NR taxi, od ktorej  SINA 
Nitra n.o. zakúpila 500 jázd. Na tieto 
jazdy boli vyhotovené číslované 
poukážky. V mesačníku Očko bola 
následne zverejnená výzva, na 
základe ktorej si záujemcovia splňujúci 
podmienku - preukaz ŤZP s č.p. 
s označením Blind -  mohli zažiadať 
o pridelenie  poukážok za 0,50 € za 
poukážku. Poukážky prideľovala 
komisie menovaná Správnou radou 
n.o.. Nakoľko dopyt prevyšoval 
ponuku, komisia prihliadala 
k osobitným potrebám žiadateľov 
(potreba dopravy do zamestnania 
a konkrétnymi aktivitami, schopnosť 
orientácie, bydlisko v okrajových 
častiach mesta - Jazda za 2 
poukážky). Do programu sa zapojilo 
27. ťažko zrakovo postihnutých ľudí.. 
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Projekty podporené 
Nitrianskym samosprávnym 
krajom 

 
V roku 2016 n.o. reagovala na výzvy 
ÚNSK zamerané na podporu kultúry 
a športu. Do každej schémy bol 
predložený jeden projekt a obidva boli 
podporené a úspešne realizované.  
 
Športový deň – Memoriál Zlatky 
Bielickej   
Okruh športov, či už výkonnostných 
alebo rekreačných, ktoré môže 
vykonávať človek s ťažkým zrakovým 
postihnutím, je podstatne užší, ako je 
tomu v prípade zdravých ľudí. 
Obmedzené možnosti pohybu nielen 
pri športe, ale aj pri chôdzi a práci, 
negatívne pôsobia na zdravotný stav 

NS ľudí, preto každá im prispôsobená 
možnosť športovania je pre nich 
mimoriadne dôležitá.  
 
V sobotu 2. júla sme v našom stredisku 
na Nedbalovej pripravili športový deň. 
Akciu sme zorganizovali na počesť 
neúnavnej propagátorky športu 
a zakladateľky krúžku scénického 
tanca Zlatice Bielickej, ktorá nás 
opustila v septembri 2015. 
 
3 desiatky zrakovo postihnutých aj ich 
vidiacich priateľov si zasúťažili na 
veslárskom trenažéri, v aplikovanom 
stolnom tenise, ruských kolkoch 
a stolovej hre Qardo. Vďaka podpore 
ÚNSK sme mohli dokúpiť športové 
potreby, ceny pre víťazov a akciu 
medzi NS v celom Nitrianskom kraji 
riadne propagovať.    

 

 
 

   Účastníci memoriálu Zlatky Bielickej 
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Krajská akadémia ku Dňu 
nevidiacich. Cieľom kultúrneho 
podujatia, ktoré sme zorganizovali 18. 
novembra v jedálni SOŠ potravinárskej 
na Cabajskej ul. v Nitre, bolo poskytnúť 
možnosť stretnutia NS z celého 
Nitrianskeho kraja a vytvoriť priestor 
pre prezentáciu amatérskej umeleckej 
tvorby skupín i jednotlivcov so 
zrakovým postihnutím. V bohatom 
programe „z vlastných zdrojov“ 
vystúpila so svojim folklórnym pásmom 

Nitrianska skupina Radosť, dve 
choreografie predviedol krúžok 
scénického tanca Očko, svoje gitary 
a hlasy rozozvučali manželia Tarinovi 
zo Solčian, tónmi klavíru a huslí nás 
potešili Štefan a Rastislav Kissovi (otec 
a syn) z Nových Zámkom, prispeli aj 
ďalší jednotlivci z Nitry a Šali, Svoje 
práce tu vystavili aj tvorivé dielne 
z Nitry, Nových Zámkov a Zlatých 
Moraviec. Stovka prítomných tu získala 
aj množstvo špecifických informácií.   

 

                           
 

Účastníci akadémie                      Vystúpili tu i manželia  Tarinovi           

 
Klubová činnosť. 
 
Stredisko SINA Nitra n.o. je domovom 
3 záujmových krúžkov a tiež tu má 
zázemie oddiel aplikovaného stolného 
tenisu ŠK NSŠ Scorpioni Nitra, ktorý tu 
má pravidelné tréningy a absolvuje 
svoje ligové zápasy a turnaje.  
 
Krúžok ručných prác Radka – tvorivé 
dielne  
V roku 2016 pracoval krúžok pod 
vedením p. Oľgy Fúskovej. Stretnutia 
sa konali  dvakrát v mesiaci  . 
zúčastňovalo sa ich priemerne 10 až 
16 členov,  Krúžok zorganizoval 
výstavu ručných prác v Krajskej 
knižnici K. Kmeťka a to 21.  novembra.  

 
 
 
 
 

 
Hudobno-recitačný súbor Radosť 
V hodnotenom období absolvovala 
skupina Radosť pod vedením Jany 
Hrnčárovej a Ladislava Fúsku 28 
skúšok a 12 vystúpení v štyroch 
Domovoch sociálnej starostlivosti, 
ďalšie štyri vystúpeniach na 
podujatiach ÚNSS.   
 
Krúžok scénického tanca Očko 
Krúžok pracuje pod vedením Mgr. Evy 
Prokopovej, ktorá po ukončení 
pracovnej činnosti v ÚNSS si 
zachovala vzťah a kontakt 
s nevidiacimi. Počet členov krúžku sa 
stabilizoval na 10. Očko zopakovalo 
úspech na regionálnom kole prehliadky 
Pohyb bez bariér v Bratislave. 
S choreografiou „Chýba nám láska“. 
zvíťazil 1. mája na celoštátnom finále v 
Žiline  
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Na trhovisku kultúrnych aktivít organizovaného v rámci 6. konferencie 
o sprístupňovaní kultúry NS osobám konanej 4. novembra v Poprade sa s aktivitami 
našich krúžkov oboznámil aj prezident SR Róbert Kiska.   
 
 
Klub Qardo 
Skupina 12 milovníkov špeciálnej 
stolovej hry pre nevidiacich Qardo sa 
v stredisku 9-krát zišla na Stretí 
s Qardom zväčša v druhú sobotu 
v mesiaci. 8 členná výprava sa 
zúčastnila 28. mája medzinárodného 
turnaja v Prahe, kde obsadili všetky tri 
medailové pozície!!! 4 členovia 
absolvovali 12. novembra aj turnaj 
v Zlíne, tiež s medailovým úspechom 
za 3. miesto.  
 

 
 
 
Aplikovaný stolný tenis  
Organizátorom tohto športu je v našej 
n.o. ŠK NSŠ Scorpioni Nitra, jeho 
predsedníčkou je Ľudmila Šišáková. 
Okrem pravidelných piatkových 
tréningov klub odohral v stredisku 
počas víkendov aj 6 domácich ligových 
zápasov so súpermi z Bratislavy, Šale, 
Žiliny, Rosiny, Levoče a Košíc 
a zorganizoval 8. ročník veľkého 
medzinárodného turnaja.   

 

 
 

  V akcii Štefan Ivančík sledovaný zrakom rozhodcu Ladislava Fúsku 

 
 
Ďalšie podujatia v roku 2016 
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23. január – Raňajky s cestovateľom Petrom Hoferekom 
 
6. február - Fašiangové posedenie 
 
 

 
 

 
       Súťaž o najchutnejšiu fánku a šišku sa stala na našich fašiangových     
       posedeniach tradíciou 
 
16. apríl – Beseda s olympionikom Jozefom Pribilincom 
 
30. apríl – Slávnostné posedenie ku Dňu matiek 
 
7. máj – Zájazd na zámok Schlosshof – Vďaka veľkorysej ponuke pána primátora 
Jzefa Dvonča celý zájazd bol hradený z prostriedkov mesta.  
 
14. máj – Deň pohybu a zábavy (turnaj v Qarde a ruských kolkoch 
 
4. – 6. jún – Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise NS – ŠK Scorpioni 
 
31. júl  – Medzinárodný kongres nevidiacich esperantistov 
Národný večer Pre účastníkov sme výhradne z vlastných kultúrnych zdrojov 
zorganizovali v kongresovej sále ŠD A. Bernoláka Slovenský národný večer. vystúpili 
tu skupiny Radosť, Očko Domovina a pianista Peter Zbranek. Výrobky vystavil 
krúžok Radka. Za program by sa nemuseli hanbiť mnohé profesionálne kultúrne 
inštitúcie. 
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5. august – Stretnutie s účastníkmi Medzinárodného kongresu nevidiacich 
esperantistov v stredisku SINA Nitra n.o. 
 
6. August –  Klokočinský guláš – účasť „bezočivého“ tímu  
 
9. – 18. september – Pobyt pre 46 osôb v hotelu Villa Niko Crikvenica Chorvátsko. 
 
1. október – Zájazd na Oberačky po sebechlebsky 
 
17. - 23. október - Rekondičný pobyt pre 26 osôb v hoteli  
Jantár Dudince 
 
28. november – Raňajky s algeziologičkou MUDr. Katarínou Mičiakovou 
 
27. december – Štefanský turnaj v aplikovanom stolnom tenise a Qarde 
 
31. december – Silvester pre členov ÚNSS 
 

Informačné toky 
 
O aktivitách organizovaných v stredisku informujeme prostredníctvom mesačníka 
Očko, ktorý distribuujeme elektronicky a v písomnej forme  a zväčšenej tlači 
v náklade 150 až 200 kusov poštou i osobne. V roku 2016 boli vydané 2 celokrajské 
čísla nákladom 500 kusov. Všetky aktivity sú priebežne uverejňované na webovej 
stránke www.hovoriaciweb.sk 
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Poďakovanie 
SINA Nitra, n. o. a ÚNSS ZO č. 25 Nitra za finančnú a materiálnu pomoc resp. 
ústretové partnerstvo ďakujú: 

 
Mestu Nitra 
 
Nitrianskemu samosprávnemu kraju 
 
Právnickým a fyzickým osobám 
 
ANTRE NITRA, s. r. o.   BIBUS, s. r.o.,  
CORAL, s. r. o., Nitra   Divadlo Andreja Bagara v Nitre 
EKVIA, s. r. o., Nitra   Ematech – technologie s.r.o., Nitra 
Garmond Nitra    CHROMSPEC, s. r. o.,   Šaľa 
Lekáreň Hypericum, Nitra   Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitra 
MARTINEX, s.r.o., Nitra  MY – Nitrianske noviny 
MUDr. Ivanová Kristína, NitrA MUDr. Michalík Marek, Nitra    
M+M  – Ing. Klára Macegová   PEKASTROJ Nitra 
Reštaurácia Bianka, V. Zálužie  Sezama, s. r. o., Nitra 
SKN M. Hrebendu Levoča  Slovrestav, s.r.o., Svätoplukovo 
SOŠ, potravinárska, Nitra  STAVEX Nitra, s. r. o. 
TTC, s.r.o., Nitra    UNIKOV Alfonz Gajdoš Nitra 

 


